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Secretaria de Estado do Meio Ambiente trabalha de maneira multidisciplinar em 21 projetos considerados estratégicos, envolvendo municípios, órgãos públicos, instituições ambientalistas e a iniciativa
privada. O objetivo é preservar as
águas e o ar, acelerar o processo de
licenciamento ambiental, combater
o desmatamento e promover a educação ambiental, entre outros.

Com foco na consciência
ecológica, ação integra pacote
de 21 projetos estratégicos da
Secretaria do MeioAmbiente e
tem como objetivo reflorestar,
com vegetação nativa, 6 mil
quilômetros de cursos d’água
no Estado de São Paulo
Um exemplo é o Programa Nascentes em Prol do Meio Ambiente.
Executada diretamente pela secretaria, a ação é a maior do gênero lançada pelo Poder Público para manter e recuperar olhos-d’água e matas
ciliares. Localizada na margem dos
rios, córregos, lagos e represas, a
mata ciliar é um tipo de vegetação
que faz a interação entre sistemas
aquáticos e terrestres.
Na mata ciliar, as raízes das plantas ajudam a evitar a erosão e enchentes, impedem a chegada de poluição
difusa aos cursos d’água e são importantes para preservar recursos hídricos e a biodiversidade.
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Via Rápida Emprego tem
12 mil vagas para cursos
O Programa Via Rápida Emprego oferece mais de 12 mil vagas para cursos de
qualificação profissional. Para se cadastrar, acesse o mapa de cursos e veja em
quais áreas cada um dos 153 municípios foi contemplado. Os cursos buscam
aumentar a qualificação de mão de obra
para a geração de emprego e renda, além
de incentivar iniciativas empreendedoras.
Cada município vai receber cursos específicos de acordo com sua vocação e demandas regionais. Saiba mais em http://www.
viarapida.sp.gov.br/CursosMapa.aspx

Obras do Anel Viário
avançam em Campinas

Primeiro plantio, em março, em Piracaia, na Bacia PCJ, que atende o Sistema Cantareira

Lista de espécies nativas de mata atlântica utilizadas nos replantios inclui o cedro-rosa

utilizados 6,3 milhões de mudas de espécies
nativas. O primeiro plantio foi realizado em
março, no município de Piracaia, na Bacia
PCJ, que atende o Sistema Cantareira. A
operação prossegue em mais 10,2 hectares
do entorno dos cursos d’água de áreas ciliares de seis propriedades rurais, próximas
da Represa da Cachoeira.
Replantios – A segunda etapa do
projeto começou em abril, no município de
Jacareí, e segue reflorestando 371 hectares
de matas ciliares na bacia hidrográfica do
Rio Paraíba do Sul. No total, serão plantadas 619 mil mudas de 80 espécies nativas da
mata atlântica em dez áreas localizadas no
reservatório da Usina Hidrelétrica Jaguari,
pertencente à Companhia Energética de
São Paulo (Cesp).
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Esforço – O Programa Nascentes abrange 6 mil quilômetros de cursos d’água no território paulista, mobilizando proprietários rurais, prefeituras, sindicatos,
ONGs, secretarias de Estado, associações e cooperativas. As ações
abrangem as bacias hidrográficas
do Alto Tietê, Paraíba do Sul e o sistema Piracicaba/Capivari/Jundiaí
(Bacia PCJ), áreas onde se concentra uma população superior a 30
milhões de habitantes.
A meta do programa é recuperar 4.464 hectares de matas ciliares, área equivalente a 5,4 mil campos de futebol. Para isso, serão
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Programa recupera
matas ciliares
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A lista de espécies nativas de mata atlântica a serem utilizadas nos replantios inclui
aroreira-pimenteira, sangra-d’água, pau-cigarra, tamboril, ingá, paineira-rosa, copaíba,
canafístula, jatobá, tapiá, cedro-rosa, araucária, açoita-cavalo, eritrina, embaúba e figueira.
Iniciada em junho, a terceira etapa prossegue com a frente de trabalho organizada na
cidade de Joanópolis. Vem sendo executada
em três propriedades particulares, totalizando
dez hectares na Bacia PCJ, trecho prioritário
para o programa, por fornecer grande volume
de água para o abastecimento público.
Reconhecimento – Pessoa física ou
pessoa jurídica participante do Programa
Nascentes em Áreas de Proteção Permanente
(APP) recebe certificado de participação da
secretaria. Na mesma linha, o Selo Nascentes
será entregue pela pasta às empresas que,
voluntariamente, desenvolvam proposta de
restauração no âmbito do programa e também àquelas que a executem em área superior
à imposta em sede administrativa ou judicial,
em cumprimento à obrigação legal.

A primeira etapa do prolongamento
do Anel Viário de Campinas está com mais
de 84% das obras prontas. O trecho fará
a ligação entre as rodovias Anhanguera
(SP-330) e Bandeirantes (SP-348). Ao
lado da D. Pedro I (SP-65), as três rodovias mais importantes da região estarão
conectadas pelo anel viário sem que seja
necessário circular pelo trecho urbano de
Campinas, resultando em redução dos
atuais congestionamentos, além de facilitar o acesso ao Aeroporto de Viracopos
e outros destinos. São mais 5,8 quilômetros de pistas com duas faixas por sentido entre o km 12 (entroncamento com a
Anhanguera) e o km 18 (entroncamento
com a Bandeirantes). O projeto inclui a
construção de viadutos, passagens inferiores e ponte sobre o Rio Capivari.
O Estado investe R$ 91 milhões em
obras e mais R$ 92 milhões em desapropriações. Houve geração de 2.490 empregos diretos e outros 9.690 indiretos. A
ampliação do Anel Viário contempla ainda
mais duas etapas. A próxima a ser executada será o trecho de 4 quilômetros entre
as rodovias dos Bandeirantes (SP-348) e
a Miguel Melhado Campos (SP-324), que
terá investimento de R$ 57,7 milhões. A terceira etapa terá 6 quilômetros e vai permitir a ligação das rodovias Miguel Melhado
Campos (SP-324) e Santos Dumont (SP75). As duas obras serão executadas pela
concessionária Rota das Bandeiras, que no
momento desenvolve o projeto executivo.

Encontro do Acessa SP
recebe inscrições
Estão abertas as inscrições para o
Encontro Regional do Acessa SP, em Caraguatatuba. Com o tema central Empreendedorismo Social, o evento é gratuito e será
realizado nos dias 20 e 21, das 8h30 às 16
horas, na Avenida Rio de Janeiro, 860 –
Indaiá – Caraguatatuba.
As inscrições devem ser feitas em
http://goo.gl/yQ0rSf. A ideia é fortalecer
a Rede de Projetos do programa por meio
da troca de experiências entre projetistas
e monitores do Acessa SP, fortalecendo o
desenvolvimento social dos municípios, de
acordo com o potencial e a demanda local.

Palestras gratuitas no
auditório do Procon

Rogério Mascia Silveira
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
Assessoria de Imprensa da Secretaria Estadual do
Meio Ambiente
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Joanópolis – Frente de trabalho organizada na cidade vai recuperar 10 hectares

Para obter mais informações sobre o
programa Nascentes em Prol do Meio
Ambiente, acesse www.ambiente.sp.
gov.br/programanascentes
No caso dos demais programas, consulte
www.ambiente.sp.gov.br/

Neste mês, a Fundação Procon-SP terá
palestras sobre questões consumeristas.
Direcionados a consumidores e fornecedores, os eventos gratuitos ocorrem hoje e no
dia 27. Para se inscrever basta acessar
http://goo.gl/nx3thS. A palestra Orientação Financeira e Direitos Básicos do Consumidor ocorre das 9 às 11 horas, no Auditório do Procon-SP, na Rua Barra Funda,
930 – 1º andar – sala 111 – São Paulo.
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